Luthersk Mission, Nordsjællands Afdeling
Kære medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00 i Helsinge Missionshus,
Rundinsvej 46.
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt bruger en aften til at blive informeret om LM’s
arbejde lokalt, på landsplan og Internationalt.
På afdelingsstyrelsens vegne
Bent Enevoldsen, Afdelingsformand
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Beretning for LMBU Nordsjælland 2020 (Kids, Between, LMU)
Formands- og inspirationsmøde for 2020 blev holdt på Bethania d.28/1, hvor der deltog ledere fra de
fleste klubber fordelt på både Kids, Between og LMU. Carsten Lagoni og Terese Højgaard var på valg til
LMBU Nordsjællands Afdelingsforum, hvor Carsten blev genvalgt mens Terese ikke stillede op. Det
lykkedes ikke at finde en repræsentant i hendes sted, så Afdelingsforum har fået mandat til at finde en person
til at træde i hendes sted. Terese Højgaard var ligeledes på valg til Repræsentantskabet, og også her har
Afdelingsforum fået mandat til at finde en repræsentant. Udover Carsten Lagoni er også Thomas Højgaard
og Peter Kallestrup i Afdelingsforum. Thomas er formand og også med i Repræsentantskabet for LMBU.
Til vores inspirationsoplæg var Line Hede, som er konsulent i IM, inviteret, men hun måtte
desværre melde afbud pga. sygdom. I stedet satte lederne sig sammen i grupper, således at juniorlederne
satte sig sammen osv., og der fik vi en god snak om, hvordan det står til i klubberne og de kunne også
komme med gode ideer til hinanden om program.
LM Kids: Antal klubber, som inkluderer søndagsskoler, børneklubber og kor: 8. Heraf er der 4
børneklubber tilknyttet Bethania, Ullerød, Vejby og Nødebo, 1 søndagsskole og 1 mini-junior tilknyttet
Frimenigheden, 1 børnekirke i Gilleleje to gange om måneden og 1 gospelkor. I disse klubber er der
tilknyttet omkring 120 børn og 30 ledere. De forsøger at starte lidt børneklub op i Helsinge igen, men indtil
videre i et andet format, hvor man i stedet inviterer til aftensmad med sang og bibelhistorier.
LM Between: Antal klubber, som inkluderer juniorklubber og teenklubber: 7. Heraf 4 juniorklubber
tilknyttet Bethania, Ullerød, Frimenigheden samt Helsinge, 2 teenklubber tilknyttet Hillerød og Helsinge og
1 junior/teen tilknyttet Kvistgaard. I disse klubber er det tilknyttet omkring 60 juniorer og 20 teens og 21
ledere.
LMU: Det er fortsat 2 LMU-foreninger: Ullerød og Helsinge. Til gruppen LMU kan man måske også
medregne Sola Gratia, som er lovsangsaftner tilknyttet LM Nordsjælland, men som også er et samlingspunkt
for LMU. I de to LMU’ere kommer der ca. 60 unge i alt. I Helsinge er de udfordret på antallet af unge, hvor
de nogle aftener samles 5. De er lidt usikre på, hvor længe den kan køre videre. I Sola Gratia er det lidt svært
at holde mandtal, men det anslås at der kommer ca. 150 unge og voksne, som er sammen om at tilbede og
lovsynge. Det skal understrejes, at SolaGratia er for alle. Så hvis du kan lide at lovsynge til lidt mere lyd og
rytme end pianisten eller bandet i din menighed spiller, så skal du måske overveje at prøve det af?
Tak til de mange ledere, der giver af deres tid og energi!
Thomas Højgaard, formand

Beretning fra Lejrudvalget 2019
I 2019 var der igen god tilslutning til vores lejre på HvideKilde.
I alt var der ca. 400 lejrdeltagere på 2 påskelejre, 5 sommerlejre og 2 efterårslejre.
Deltagerantallet var lidt lavere end gennemsnittet, men det skyldes, at vi desværre ikke kunne
gennemføre den ene af de to minilejre pga. ledermangel.
I 2020 ser det heldigvis ud til, at vi kan gennemføre begge minilejre.
I beretningen fra 2018 blev det nævnt, at det er svært at finde nye ledere, når dele af eller et helt
team stopper. Sådan er det stadig, men vi håber og tror på, at vi fortsat kan finde ledere til vores
lejre på HvideKilde.
Der er mange børn og unge, der gerne vil på lejr og på HvideKilde har vi en fantastisk mulighed for
at formidle det glædelige budskab.
Man behøver ikke at være 40+ for at stå i køkkenet og man behøver ikke at være under 50 for at
være lejrleder!
Fra lejrudvalget vil vi gerne opfordre dig til at tænke over, om ikke du skulle være lejrleder på
HvideKilde. Selv om man har været lejrleder før, må man gerne blive det igen .
Tag godt imod, når lejrudvalget eller lejrledere spørger om, om du kan hjælpe til som leder, i
køkkenet eller med anden hjælp til en lejr.
Tallene viser, at der er faldende deltagerantal i uge 28 og det har i mange år været svært at
rekruttere unge ledere i uge 28 pga. andre tilbud.
Derfor har vi i 2020 flyttet minilejren frem til weekenden før sommerferien for at få plads til både
børnelejr og juniorlejr i uge 27.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til os i lejrudvalget, eller kunne du måske tænke dig
at være med i udvalget, så er du velkommen til at kontakte en fra lejrudvalget, der pt. består af
Anita Vendelbo, Elin Maymann og undertegnede.
På vegne af LM Nordsjællands lejrudvalg
Simon Bruun

Beretning fra HvideKilde 2020
Vi vil, som det står på vores nye hjemmeside, være et sted, hvor mennesker, gamle som unge,
sammen og hver for sig kan fordybe sig i Guds Ord og give fællesskabet et konkret udtryk.
Bygninger
Efter flere år med byggeri på programmet er der nu ro på den fløj. Ønsker og ideer vil forhåbentlig
komme langs ad vejen, efterhånden som de opstår. Men så stort som det afsluttede, bliver de næppe.
Fra dette forum ønskedes tilbygning af flere værelser. Det blev ikke i denne omgang, og vi mener
ikke, vi selv har egentligt behov for dem. De er dyre at bygge, og merudlejning kan slet ikke
finansiere dem. Men det er jo generalforsamlingen, der bestemmer, så de står stadig på listen.
Bestyrelsen vil gerne spørge generalforsamlingen: Er de stadig er et ønske?
Nu er der kommet overdækkede udendørs arealer. Den kommende brug af disse, må vise om det
projekterede udendørs aktivitetshus stadig er aktuelt.
Byggeriet har fået gode ord med på vejen både fra vore egne og fra fremmedudlejningen.
Vores egne lejre har brugt bygningerne i en sæson.

Naboerne
hører vi - bortset fra enkelte bemærkninger fra en enkelt nabo – ikke noget til. Gert har god kontakt
med dem alle, og det glæder vi os over. Nogle følger stadig med i, om vi overholder reglerne fra
lokalplanen. Det kan man jo ikke fortænke dem i.
Anvendelsen
Vores egen brug af lejren er stort set uændret, mens der er en lille stigning i udlejningen. Når den er
lille, skyldes det, at der ikke er flere ledige dage. Man tager jo ikke på lejr lige omkring jul og
sommerferie og lejrskolerne har også deres terminer.
Ny hjemmeside
skulle, når dette læses, være i luften. Den har fået enklere tilgang og oversigtlighed. Ikke mindst
delen om lejre og tilmelding, skulle være enklere.
Seniorhold og rengøringsteam
Må vi nævne hver gang. Igen i 2019 har seniorhold og rengøringsteam sparet os for mange penge
og dermed forbedret regnskabsresultatet betydeligt.
Indsatsen er ikke bare økonomisk, den er også er en vigtig støtte i arbejdet.
Pinsestævne og Høstmarked
Det glæder os, at så mange møder frem. Det er en støtte til vores missionsstation.
Regnskab 2019
Regnskabet viser et overskud på kr. 797.403 før afskrivninger og på kr. 207.652 efter afskrivninger.
(Ikke revideret). Regnskabet er positivt påvirket (igen) af en rigtig god udlejning, som vores pedel
styrer fantastisk og som giver en rigtig god driftsøkonomi.
Af væsentlige poster i øvrigt kan nævnes, at vi lige før nytår modtog kr. 440.000 i
momskompensation. Det store beløb skal ses i lyset af vores byggeri i 2018.
Regnskabet er negativt påvirket af større olieforbrug som følge af udfordringer med vores pillefyr.
Det gode resultat betyder, at vi har afdraget ekstraordinært kr. 500.000 på vores lån til afdelingen,
og at vi i 2020 har nedsat beløbet, kredsene betaler fra kr. 150.000 til kr. 100.000.
Bestyrelsen betragter resultatet som særdeles tilfredsstillende.
Bestyrelsen
Anni Rasmussen og Peder Toft forlader bestyrelsen ved denne generalforsamling.
Bestyrelsen:
Birger Sode-Larsen, Anni Rasmussen, Ruben Brosbøl, Leif Sonne – Mortensen, Peder Toft.
Kasserer: Dan Skov. Pedel: Gert Winther Jensen. Pedelafløser: Kristian Klokmose.

Årsberetning 2020
Elevsituationen
Elevtallet pr. 5. september 2019 var på 450 elever og dermed en fremgang på 12 elever i forhold til
samme dato i 2018. Vi har ledige pladser på enkelte klassetrin, men må sige, at vi overordnet set har
et elevtal der betyder at skolen er fyldt. Elevtallet pr. 5. september danner grundlag for
Undervisningsministeriets beregning af størrelsen på årets statstilskud.
Fast personale
Afgang siden sidst:
Anne Stark (lærer)
Hanne Cæsar Torp (lærer)
Herdis Bech (lærer)

Tilgang siden sidst:
Jytte Skovgaard (lærer)
Christina Byg Madsen (lærer)
Michelle Maria Profit (lærer)
Hanne Nymann Eriksen (lærer)

På Johannesskolen er vi stolte over at have en skole som med hastige skridt nærmer sig 50 års
jubilæum. Siden 1972 har vi i Luthersk Missionsforening drevet en skole, der har dannet rammen om
en god begyndelse på livet for rigtig mange børn og unge mennesker i Nordsjælland. Ud over en god
faglig ballast i form af dansk, matematik osv. har vi haft mulighed for at give børnene et dryp af hvad
sand kristen tro og livsførelse betyder. Dette har for mange af vores tidligere elever haft
evighedsbetydning. Det kan vi glæde os over og takke Gud for at Han har gjort muligt.
I bestyrelsen har vi det forgangne år arbejdet med mange ting. Først og fremmest er vi optaget af
fortsat at give vores ledelse og medarbejdere de bedste rammer til at fortsætte arbejdet, både i form
af de fysiske rammer og økonomisk. Dette er vores vigtigste opgave og den klør vi på med det bedste
vi har lært.
At vi har en kristen friskole, har konkret betydning for hvordan vi ser på de børn vi har fået betroet.
For os som skole betyder det at vi ser børnene, som det de er, nemlig små Guds skabninger med
uendelig værdi uanset hvordan de så opfører sig på en gråvejrsdag.
Det er også det perspektiv, som giver os brændstof til arbejdet i bestyrelsen for skolen. Her er
mulighed for at vise omverden – uanset politiske vinde – at det vi gør bygger på et fundament, som
ikke rokkes og som er evigt gyldigt.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en revidering af skolens vision, som centrerer sig om vores
værdigrundlag, den gode undervisning og det gode liv. Altså både det horisontale og konkrete i
forhold til trivsel for elever og medarbejdere i undervisning og trivsel. Og det vertikale forhold i livet
med en relation til Gud. Det har vi stadig frihed til at gøre og det skal vi udnytte maksimalt.
Tak for omsorg og forbøn for skolen og dens elever, lærere, pædagoger, praktisk personale og ledelse.

P.b.v.
Christian Rom Christensen

Beretning for Alme Skole forår 2020
Bestyrelsen: 2 fra LM Lene Mathiasen, Jens Dyndegaard, 2 fra Skolekredsen: Ingeborg Gade, Enok
Munk
2 fra Forældre Kredsen: Joan Lindum, Line Thiesen, og 1 fra FKF : Thomas Beck.
På Alme skole er vi i skrivende stund 206 elever, til maj starter der en fuld 0. klasse.
I foråret 2019 var der 193 børn indskrevet, vi har bedt Gud om at få 10 flere børn til Alme Skole og
vi er blevet bønhørt og endda fik vi 13 børn, Vi har en mægtig Gud og Fader. Det er vi meget
taknemlige for og vi må huske på at takke for at Gud hører vores bønner og bede for de børn vi få
lov til at have på skolen.
Skolen fik ny leder d. 01.08.2020. Anders Vestergård Andersen sagde ja til stillingen som
Skoleleder, og det er vi meget taknemmelige og glade for. Anders kommer fra en stilling som
afdelingsleder på Nordstjerneskolen.
Den. 23. august holdt vi reception for Peter Skov-Thomasen som valgte at gå på pension efter
næsten 25 år på Alme skole, og et velkommen til Anders. Det var nogle dejlige timer hvor vi tog
afsked med Peter og fik budt et varmt velkommen til Anders.
Lige nu er vi startet på rekrutteringer da vi kommer til at mangle en pedel, fordi Preben Pihl går på
pension, der bliver også en lærestilling ledig, da Karin Skov-Thomsen også har valgt at går på
pension.
Den 21. november 2020 holder vi Alme Julemarked, og vi har valgt at overskuddet skal gå ind i
puljen til Parkourbane og skolegården/legepladsen.
Vi er meget taknemlige for at vide at mange husker os i forbøn, og vil gerne sige tak og opfordre til
stadig at bede for Alme Skole, for rekrutteringen, at vi må få de rigtige ansat, for medarbejdere,
elever og for at Gud fortsat vil velsigne os, så vi kan drive en kristen friskole i Alme, hvor vi kan
møde den enkelte elev med en rigtig høj faglighed og vigtigst af alt, kan fortælle at vi har en frelser
der elsker os så højt, at han gave sig selv som løsesum for os.
På bestyrelsens vegne
Jens Dyndegaard

Årsrapport 2019 – Tværkulturelt arbejde
”Der er flere med muslimsk baggrund, som bliver kristne end nogensinde før i historien”. Dette
udsagn møder jeg mange steder, og det er fantastisk samtidig med, at det kan opleves som en
udfordring på flere måder. Er vi i LM klædt på, hvis (eller når) mennesker med muslimsk baggrund
viser interesse for kristendom, og hvad vi tror på? Er vores kredse og frimenigheder klædt på, hvis
de ønsker at være en del af fællesskabet og måske ikke lige har ”den rette” danske eller LM’ske
tilgang til tingene? Hvis eller når vi ikke oplever mange muslimer, som spørger til kristendommen,
er det så fordi, vi ikke lever åbent med vores tro og på den måde inviterer til åndelige samtaler?
”Hvem er dét?” Spørgsmålet kom fra en af mine syriske venners lille søn. Vi sad i mit køkken, og
jeg hjalp med en henvendelse til kommunen. Sønnen var med, fordi han skulle til tandlæge senere,
og spørgsmålet drejede sig om det afrikanske krucifiks, som jeg har hængende. Jeg fortalte ham lidt
om Jesus, som blev hængt på et kors, fordi mennesker ønskede at dræbe ham. Der blev ikke tid til at
gå mere i dybden, for den ventende tandlægeaftale og henvendelsen til kommunen var i fokus
denne gang, men jeg håber og beder om, at det er endnu et lille dryp, som kan åbne for den åndelige
samtale.
En del LM’ere på Nordsjælland har personlig kontakt til flygtninge og nydanskere, og jeg oplever
jævnligt at blive kontaktet, når jeg møder dem forskellige steder, fordi de har spørgsmål eller gerne
vil dele oplevelser i den forbindelse. Det er dejligt at høre om disse relationer og ikke mindst de
positive oplevelser, de giver, men der er også udfordringer og frustrationer, som jeg gerne lytter til
og om muligt kommer med input omkring.
I løbet af året har jeg nogle steder i afdelingen undervist om mødet med islam og muslimer. Jeg
møder meget positiv respons på det og ser det som en hjælp til klæde LM’ere lidt bedre på til at
møde mennesker med muslimsk baggrund.
Det forløbne år har jeg brugt en del tid på studiematerialet Al Massira, og det har også fyldt noget i
forhold til arbejdet på Nordsjælland. Enkelte har været med på lederkurset andre steder i landet, og i
november holdt mine kollegaer og jeg et lederkursus på LMH, hvor nogle fra afdelingen deltog. I
skrivende stund er der planlagt et kursus mere på LMH, som er afviklet før generalforsamlingen
afholdes. Al Massira er et af de redskaber, som kan hjælpe folk med muslimsk baggrund – og andre
– til en forståelse af sammenhængen mellem Det Gamle og Det Nye Testamente og ikke mindst,
hvem Jesus er, hvad han har gjort, og hvad det betyder at følge ham.
Både ved Kulturmøderne i Helsinge og ved Verdensmiddage i Græsted Kirke har vi nogle gange
præsenteret Al Massira. Der har været en vis interesse, uden at vi har kunnet danne studiegrupper
endnu. Fra december 2019 har jeg været med til at arrangere en Al Massira-gruppe på udrejsecenter
Sjælsmark. Inden vi gik i gang, vidste vi, at de fleste og måske alle beboerne skulle flytte til
Avnstrup senest april 2020, og derfor synes jeg desværre ikke, det var så oplagt at arbejde på at få
nogle fra Nordsjælland engageret i gruppen. Det forlyder nu, at familier uden børn bliver på
Sjælsmark, så det er muligt, at der bliver behov for det senere.
Cykelværkstedet i Græsted kører videre på lørdage i lige uger fra kl. 10-12. Oplevelsen er, at det
blandt flygtninge er et kendt tilbud. Selv her i vinteren har der de fleste gange været nogle forbi, og
indtil videre tyder alt på, at der fortsat er behov for den hjælp vi tilbyder. I den forbindelse kan det
nævnes at cykelværkstedet fremover er en del af Kirkernes Sociale Arbejde i Græsted – et netværk,
der ønsker at koordinere og styrke kirkernes og de kristne foreningers sociale/diakonale indsats i
byen.
Islam er ofte i fokus og jævnligt på en negativ måde, som kan påvirke holdningen til muslimer.
Muslimer er de første ofre for islam, og som kristne er vi Guds udsendinge, der kan være med til at
redde dem fra det bedrag, som vil føre dem til fortabelse.
Claus Kristensen
Tværkulturel konsulent

Beretning fra Afdelingsstyrelsen for LM, Nordsjællands Afdeling
2019 var året, hvor afdelingens nye struktur fik sin begyndelse. Strukturen består i, at alle
kredse/frimenigheder vælger 2-3 medlemmer af et repræsentantskab (RS) som så vælger 5
afdelingsstyrelses (AS) medlemmer. RS valgte i foråret følgende til AS: Mogens Due Pedersen,
Kenneth Engell Nielsen, Finn Andersen, Keld Haahr Nielsen (Næstformand) og Bent Enevoldsen
(Formand).
I AS har vi et godt samarbejde og er vi kommet godt i gang ligesom vi allerede mærker
forenklingen i arbejdsgangene.
I årets løb har AS holdt seks møder – og på de fleste af møderne har der været gæster på besøg fra
diverse udvalg under NA.
En af AS´s opgaver er at arrangere og afholde RS-møder. Tanken er at de skal være primært af
inspirerende karakter. Forud for efterårets RS-møde, havde AS samlet sig et overblik over
aktiviteterne i NA, samt ønsker til nye aktiviteter. På grundlag af disse oplysninger og ønsker fik
RS til opgave at komme med tre ønsker til nye aktiviteter i NA, som AS efterfølgende har arbejdet
med:
1. Et musikarrangement for hele familien. Første arrangement bliver i LMH´s mødesal, søndag
den 1. november 2020. Vejby-Tisvilde står for arrangementet, som er for hele afdelingen.
2. Et familiearbejde i NA – ægteskabs- og familiekurser mv. AS arbejder på at nedsætte et
udvalg.
3. Desuden fik AS til opgave at undersøge, hvad der kan gøres for at tiltrække flere unge
familier til vort fællesskab. Det vil forårets RS-møde høre mere om.
I årets løb har AS også talt med Johannesskolen om Forårsstævnet. Forårsstævnet har i de seneste år
oplevet vigende tilslutning – både fra LM´erne i Nordsjælland men også fra skolens side. Vi
besluttede sammen med skolens bestyrelse og skoleleder at forsøge at ændre arrangementet fra et
”LM-møde” til et foredrag med afsæt i det at være kristen skole/kristen familie. Vi håber på den
måde at gøre arrangementet attraktivt for både LM-baglandet, skolens ansatte og skolens forældre.
Første forårsstævne efter det nye koncept løb af stablen den 1. marts (efter at dette er skrevet) med
Familiekonsulent i LM, Kristian Andersen som foredragsholder.
En sidste ting jeg vil nævne i denne beretning er, at vi i AS arbejder på at ansætte en
afdelingssekretær. Hvornår og hvem ved vi ikke noget om endnu – men gerne snarest muligt. Hvad
skal han så lave? To væsentlige ting:
1. Støtte og inspirere kredse og frimenigheder i deres arbejde – ikke mindst de små kredse,
hvor resurserne ikke er så store.
2. Være sekretær for afdelingsstyrelsen.
På AS vegne
Bent Enevoldsen
Afdelingsformand

Beretning fra afdelingsmissionskonsulenten 2019
Med virkning fra 1. januar 2019 blev undertegnede Nordsjællands Afdelings missionskonsulent.
Jeg overtog efter en der har siddet på posten en årrække.
Der er i årets løb holdt 2 møder for alle lokale missionskonsulenter, hvor vi har delt erfaringer, givet
inspiration til at sætte mission på dagsordenen i de lokale kredse, samt opdateret nye lokale
missions konsulenter til hvad opgaven kan indebære.
Det sidste møde vi havde evaluerede vi Missionsdagen, hvor der kom flere nyttige
tilbagemeldinger.
Et lille udvalg bestående af repræsentanter fra Bethania, Græsted og Frimenigheden i Hillerød, stod
for at arrangere Missionsdagen, som løb af stablen den 6. oktober på LMH.
Der var mange forskellige indslag, både fra Tanzania, Etiopien og Cambodja, samt musikalske
indslag fra Gospel Kids og et lovsangsband fra Frimenigheden, som gjorde fællessangen festlig.
Som noget nyt prøvede vi at sælge lodsedler med gevinster fra Cambodja i form af tasker,
tørklæder, håndlavede skåle mm. Hvis man ikke ønskede at købe lodsedler, kunne man give kollekt
i de samme kurve. Der var lidt misforståelser i den forbindelse, men en gave til IM på: 13195,- blev
sendt, så langt vi er orienteret.
Vi har i den forbindelse talt en del om hvordan vi skal afholde missionsdagen, hvad skal den
indeholde, nu hvor der også er færre missionærer til at komme og formidle, samt hvordan skal de
fysiske rammer være.
I 2019 formåede vi ikke at lave et separat program for børnene, hvilket ikke var godt. Det skal der
arbejdes noget på hvis vi skal gøre os forhåbninger om at der også kommer børnefamilier med.
Der er generelt en mindre interesse for missionsarbejdet i kredsene, og nedgangen af antallet af
missionærer samt informationer ad den vej, har ikke gjort det nemmere at holde en interesse for
mission.
Alle både missionærer samt kredse opfordres til at skrive jævnligt til hinanden, og at der også fra
kredsenes vedkommende kan spilles noget af fra LM’s hjemmeside, eller en hilsen eller episode
læses op, så nøden for arbejdet, de lokale medarbejdere, missionærerne, og evangeliets udbredelse,
samt undervisning fortsat har en stor plads i medlemmernes bevidsthed.
Der er et årligt missionskonsulentmøde for missionskonsulenterne på landsplan, som foregår på
Industrivænget i begyndelsen af januar, som Ut deltog i, til inspiration og videreformidling til de
lokale kredse. Det er en rigtig god inspirationsdag.

Merete Sode Mogensen, afdelingsmissionskonsulent

Beretning LMH 2019
Eleverne
Efter nogle år med vigende elevtal kunne det nu se ud, som om bøtten er vendt lidt. Vi sluttede
2018 med et bruttotal på 107 elever, men har på F19 haft 86 og på E19 44 elever. F20 er nu på 73
elever.
Som jeg skrev lidt om sidste år, har vi haft nedsat et lille udvalg for at trimme økonomien og for at
udvise rettidig omhu. Forskellige tiltag er besluttet og gennemført, og selv om vi endnu ikke har set
årsregnskabet for 2019 i færdig form, så ser det ud til at lande fornuftigt med et overskud på ca. kr.
500.000.
Hører disse økonomibemærkninger hjemme under afsnittet om elever? Ja – for de hænger unægtelig
sammen. En skole, som opererer med ”kunder”, der kun er der et halvt eller et helt år, er sårbar over
for udsving. Men vi er kommet godt i mål med de forskellige tiltag.
Det, som imidlertid er helt afgørende – og meget glædeligt – er, at eleverne har 5 eller 10 måneder,
hvor de måske møder Jesus for første gang – andre får tanket op – og andre møder et kald til
mission. Den mulighed vil vi gerne værne om og sikre, at det også er en mulighed for kommende
generationer.
Et dødsfald
Juli 2019 døde LMH’s tidligere forstander, Johannes Christensen. Johannes var forstander i
perioden 1954 – 1970. Da han fratrådte, var der desværre slået skår i samarbejdet. Derfor var det
særligt glædeligt, da han i 2014 igen kom på besøg på LMH. I forbindelse med begravelsen
opfordrede familien til at LMH’s elevfond blev betænkt med en gave i stedet for blomster. Det siger
lidt om, at der havde været et hjerte, der til det sidste bankede for LMH. I dag må vi glæde os over,
at LMH og JC igen fandt sammen efter så mange års adskillelse. Og så må vi glæde os over det
Ord, som han fik lov til at så i hjerterne på de elever, der blev hans.
LMH – i ”Livet – troen – tjenesten”
Sommerhøjskolen blev i 2019 afviklet med 66 deltagere.
Et forholdsvist nyt tiltag – vinterforedrag – ser ud til at have bidt sig fast. Her inviteres bredt i
Hillerød og omegn til spændende foredrag af samfundsmæssig interesse set i bibelsk perspektiv.
Det er glædeligt, at mange tager så godt imod invitationen. Her er en oplagt mulighed for at invitere
en kollega eller en nabo med.
Det nye bibelkursus – ”Bibeldage” – må også siges at have fundet sit leje. Det finder sted torsdag –
søndag i uge 10. Søgningen i år har været så stor, at de sidste måtte henvises til sovesal eller
værelse i byen.
LMH’s fokusområde er defineret med ordene ”Livet – troen – tjenesten”. Al aktivitet på LMH er
gennemsyret af dette fokus.
Vi takker Gud for, at vi med LMH’s aktiviteter oplever en nådetid, hvor evangeliet lyder og
mennesker møder et kald til tro på Jesus og til en tjeneste for ham. Bed om, at det fortsat må ske.
Og vi glæder os over hver enkelt medarbejder, som er med til at formidle dette kald ind i
menneskers liv.

Helge Paulsen, formand

Beretning Løgumkloster Efterskole, LME
Året der gik
Løgumkloster Efterskole er en hektisk verden, hvor tiden på den ene side flyver af sted, men hvor vi
samtidig jævnligt kigger tilbage og tænker: ”nåede vi virkelig så meget sidste måned”. Det kan
derfor være svært at samle et års forløb sammen i en enkelt beretning, men jeg vil her bare nævne 2
højdepunkter fra året, der er gået.
I det meste af Sønderjylland er vi efterhånden ret kendte for vores musical. Sidste år spillede vi
Hodja fra Pjort, og formåede at samle næsten 2500 tilskuere i løbet af 3 dage. Det er selvfølgelig
god PR for skolen, og vi er ikke bange for at skilte med, at vi faktisk er virkelig dygtige. Men
musicalen var også en kæmpe stor oplevelse for vores elever og ansatte. At se alle de små bidrag i
kostume, scenebyg, skuespil, band, PR, kor, teknik og sminke gå op i en højere enhed, gav både en
stolthed hos den enkelte og et stort boost til sammenholdet. Så vi glæder os til at gentage succesen,
når vi i marts opfører Peter Pan.
I begyndelsen af januar var vi afsted på vores linje-ture med skitur til Østrig, kulturtur til Barcelona
og ikke mindst missionsturen til Cambodja. Eleverne er kommet trætte, men glade hjem, og de er
fyldt med gode oplevelser, som de efterfølgende tager rundt og fortæller om i børne- og
juniorklubber. Der er ingen tvivl om at missionsturen lever op til sit navn. Der bliver tændt en brand
for missionsarbejdet hos de unge mennesker, og vi begynder tydeligt at se, at mange af de elever,
der tidligere har været med på disse ture, nu er taget afsted igen som volontører. Mon ikke der også
bliver nogle missionærer ud af det om få år?
Elevfremgang
Det vigende elevtal, har været et stort tema på LME de senere år, så vi glæder os over at have fået
vendt skuden. 50 elever sidste skoleår er blevet til 65 på det nuværende hold. Kigger vi fremad, ser
det ud til at vi også har en klar fremgang i vente til næste skoleår. Så vi oplever en stor optimisme,
både blandt de ansatte og i vores bagland. Elevtilgangen betyder også at vi har behov for flere
hænder. Forud for dette skoleår ansatte vi Christian Schmidt som lærer og som ansvarlig for vores
E-sports linje. I den kommende tid får vi desuden både brug for en ekstra køkkenhjælper /
køkkenassistent og en ny lærer, primært til sprogundervisning.
Vi har i dette skoleår valgt Es 54,10 som årets bibelvers: ”For bjergene kan rokkes og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke…” Det er et fantastisk løfte at kunne give videre til vores
elever, hvoraf mange på den ene eller anden måde kæmper med et selvværd og et liv, hvor mange
ting rokkes og vakler. Men vi oplever også Guds urokkelige trofasthed mod os i vores hverdag som
efterskole.
Vi har i årets løb mærket en stærk opbakning fra vores bagland, og vi beder med frimodighed om
fortsat forbøn for os på Løgumkloster Efterskole og for den kristne efterskolesag i Danmark i det
hele taget.
Henrik K. Olsen

Beretning fra Sædding Efterskole
I juni måned afsluttede vi et elevhold med 83 elever, som vi tænker tilbage på med glæde og
taknemmelighed. Til afslutningssamværet vidner flere om, at deres ophold på Sædding har bragt
dem tættere på Jesus, og det er en stor opmuntring at se hvordan Ordet virker i en elevflok. Vi beder
dagligt om, at eleverne må få et møde med Jesus, og at det må føre til omvendelse, forløsning og
tro.
Hen over sommeren er der sket lidt udskiftning i lærerkollegiet. Mette Nørremark har søgt orlov fra
efterskolejobbet i ét år, da hun ønskede at prøve kræfter med noget andet end lærergerningen. Som
erstatning har vi ansat Enok Breum Mogensen i et årsvikariat. Enok er vokset op ikke langt fra
skolen, men studerer for tiden til lærer i Århus. Han dækker noget af den tyskundervisning der blev
ledig efter Mette.
Ud over Mettes orlov har vi taget afsked med Anders Kronborg, som søgte nye udfordringer på
Videbæk Kristne Friskole, hvorfor vi har ansat Christian Michael Villadsen til at dække den sidste
del af tyskundervisningen. Udover tysk underviser Christian også i engelsk og musik. Han er
uddannet lingvist fra Århus universitet, og har beskæftiget sig en lille smule med undervisning på
en efterskole. Han er også dirigent for gospelkoret Mosaik som er hjemhørende i Århus.
Til dette skoleår har vi fuld skole – vi har indskrevet 85 elever, og glæder os meget over at
rammerne er fyldte. Det er en dejlig gruppe elever vi har fået, som langsomt, men sikkert er ved at
danne relationer og venskaber. Vi fornemmer også at der til vores andagter, og fredagslovsang er en
god lydhørhed, og et ønske om at lære Jesus at kende. Det er skønt at bevidne.
Sidste år gennemførte vi for første gang
maratonundervisning, og det gik virkelig godt. Alle de
elever som startede ud til Copenhagen Maraton
gennemførte, og de blev en stor oplevelse rigere. Til
skoleåret 20/21 vil vi udvide paletten af valgfag en lille
smule, ved at starte et nyt fag der hedder ”Ski Extra”. Vi
tager alle sammen på skitur, men vi vil gerne give noget til
dem som ønsker at udvikle deres skiløb, og samtidig prøve
kræfter med at undervise. Til dem er vi ved at lave valgfaget
”Ski Extra”, og glæder os til at se det i søen.
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige tak for forbøn, og tak for medleven i skolens liv.
Leif Myhre

Beretning fra Solgården 2019
Nedenstående er den konstituerede forstanders beskrivelse af Solgården i tal og i indhold 2019
modtaget lige før jul 2019.
En hverdag som vi i bestyrelsen bliver orienteret om hver gang, vi er samlet og som giver anledning
til glæde og taknemlighed over at være en del af det at drive en kristen efterskole.

Status på forstandersituation
Beretningen skal omhandle 2019, men jeg vil også give en kort status på forstandersituationen, som
er omtalt i februar nummeret af ”Tro og Mission”.
Forstander Claus Pihl sygemeldte sig med stress lige efter jul og har desværre netop opsagt sin
stilling med virkning fra 1. maj 2020. Claus skriver selv i det orienterende brev til forældrene: ”Det
er blevet klart for mig, at det at stå som den sidste med det øverste ansvar også fremadrettet vil
lægge et for stort pres på mig, og derfor vil jeg ikke være den rette til jobbet”.
Det er med beklagelse, at vi har modtaget opsigelsen, da det er bestyrelsens opfattelse, at Claus med
sin varme medmenneskelighed allerede havde en stor plads blandt elever og medarbejdere.
Viceskoleleder Peter Jensen er konstitueret som skoleleder og bestyrelsen har netop været samlet
for at planlægge den nye ansættelsesprocedure.
Vi er fuldt ud trygge ved, at Peter er ved roret, indtil en nye skoleleder er på plads. Peter har været
på skolen i mange år og har stor viden om skolens drift og en god kontakt til elever og forældre,
derudover har han en ro og optimisme, som kun kan smitte af på os alle.
Situationen er naturligvis ikke nem, men det er vores tro og bøn, at Gud vil kalde en ny skoleleder
til skolen
Her er Peter Jensens input til beretning 2019:
Tid til dig!
At være på efterskole er en vigtig tid i et ungt menneskes liv, og vi ønsker på Solgården at der gives
god tid til den enkelte elev, så de oplever:
- Tid til at være menneske
- Tid til at udvikle sig
- Tid til det, der interesserer dem
- Tid til at møde Jesus
Kort sagt: #TID_TIL_DIG
Nyt forstanderpar
2019 blev er et nyt og spændende år i historie om Efterskolen Solgården. I juni holdt vi
afskedsreception for Ebba & Kristian Andersen, som i 20 år har stået i spidsen for Solgården. Det
var en skøn fest med mange glimt fra årene, der er gået. I september havde vi en dejlig
velkomstreception for Mai-Britt & Claus Pihl, hvor de sammen med mange gæster blev budt
velkommen som nyt forstanderpar på Solgården.
Lidt om elevfordelingen
I skoleåret 19/20 begyndte 88 elever fordelt på en 9.klasse og tre 10. klasser. Igen i år har vi en stor
spredning på elever fra alle egne af Danmark, og dertil kommer to elever fra henholdsvis Grønland
og Færøerne. Eleverne giver ofte udtryk for at være meget glade for at gå på Solgården og kun én
elev er stoppet i år, hvilket vidner om, at de har et rigtig godt fællesskab.
Et møde med Jesus
Lige fra Solgården blev grundlagt har et af formålene med Solgården været, at eleverne må få et
afgørende møde med Jesus som deres frelser. Det er noget vi ofte beder om må ske med hver eneste
elev. I dagligdagen skinner det mål tydeligt igennem:

Der er andagter både morgen og aften, hvor eleverne hører fra Bibelen, synger, beder og for
koblet hverdagens liv sammen med Bibelens beretninger.
Stort set hver fredag er der en lovsangsaften, hvor skolens elever sammen med nogle af vores
volontører står for aftenen.
Som noget nyt de seneste to skoleår har volontørerne ligeledes arrangeret en såkaldt ”Jesuscafe”, hvor der har været mange forskellige ting på programmet – fx bønnevandring, forbøn, svar
på udfordrende tros-spørgsmål og tid til at tage emner op.
På skolens Bibellinje er det hvert år spændende at opleve, hvad en studietur til Israel gør ved
eleverne. De bliver så glade for deres Bibel og kan lige pludselig koble steder og begivenheder
sammen med det, de har oplevet. I foråret er Bibellinjen rundt i mange børne- og juniorklubber –
skriv gerne til os, hvis vi skal kigge forbi!
For langt de fleste af vores elever går de ikke upåvirkede igennem et skoleår. For nogle vokser
troen langsomt indeni og får andre bliver det til et møde med Jesus for første gang. Vi kan sætte
mange ting i søen, men Helligånden må gøre sit arbejde, hvis det skal blive til et livsændrende
møde! Vær med til at bede om det!
Fra dagligdagen
På Solgården sker der en masse i dagligdagen
Vi tilbyder på linjerne særligt fokus på musik, sport (volleyball, fodbold og badminton), kreativ,
motor-teknik, bibellinje og som nyest skud på stammen E-sport.
I timerne møder eleverne en faglig og engageret undervisning. Vi oplever, at elever suger til sig
og er engagerede.
International dimension – efterårets rejse går i år til Barcelona/Israel og til vinter tager alle på
ski til Østrig. Begge ture er i høj grad med til at styrke fællesskabet og give store oplevelser.
Igen i år opfører vi en musical – og stykket har vi selv skrevet, hvor titlen er Skjulestedet. Det er
et stærkt og følelsesmæssigt stykke, som handler om en kristen hollandsk familie under 2. VK., der
havde skjult nogle jøder og vi følger deres videre skæbne.
Sport er en stor del af efterskolelivet på Solgården. Vi er meget glade for vores nye hal, som
bliver brugt meget flittigt – der går nærmest ikke en aften uden, at der bliver spillet badminton,
volleyball eller fodbold i hallen. Hertil kommer, at vi prioriterer at tage af sted til mange
sportsstævner med eleverne.
Mange unge har ting, som de kæmper med i deres liv. Vi er rigtig glade for at mange elever i
løbet af deres efterskoletid får snakket med en af os voksne. Vi forsøger at sætte god tid af til snakke
med eleverne – både planlagt og spontant.
Musik er også en stor del af efterskolelivet. Der er rigtig mange unge, som bruger meget tid på at
spille på forskellige instrumenter, spille i band eller synge. Musikken skaber en dejlig atmosfære.
Til årets to Young Praise arrangementer oplever vi, at mange af skolens musikelever er engagerede
og nyder at spille foran de mange gæster.
Afslutning & eftertanke
Solgården har lige nu stor brug for forbøn:
Bed om at der må være en person, der tager imod kaldet til at blive forstander på Solgården.
Bed om at vi i bestyrelsen må få visdom til at ansætter en ny skoleleder.
Bed for Peter Jensen og medarbejderne på skolen, at de må trives også i den noget turbulente tid.
Bed om at eleverne må møde Jesus som deres personlige frelser på Solgården.
Mette Skovbjerg

Beretning fra Stubbekøbing Efterskole
Elevholdet 2019/2020:
I august tog vi imod et nyt elevhold: 41 elever fordelt på 29 drenge og 12 piger. Det var væsentligt
færre, end vi havde håbet på, men vi er glade for de elever, vi har fået. Efterfølgende har vi fået 2
piger mere, så vi nu er oppe på 43 elever.
Skoleåret har været meget udfordrende for en del af eleverne. Det er særligt de sociale udfordringer,
der fylder. Vi har flere elever, der har svært ved at indgå i fællesskaber, og mange af vores elever er
sårbare og bliver hurtigt pressede. Nu hvor vi er ved at runde halvdelen af skoleåret, er der faldet ro
på eleverne, og vi oplever, at de trives med at gå på efterskole.
Søgningen de kommende år
Vi oplever en god søgning, selvom det er for tidligt at sige, om vi når at blive fyldt op til det
kommende skoleår, men vi ved allerede nu, at der vil komme et par kørestolsbrugere til det
kommende skoleår. Vi glæder os over, at vores gode handicapfaciliteter kan blive brugt. Desværre
er der næsten ingen fra vores kristne bagland, der søger skolen - hvilket vi rigtig godt kan tænke os,
at nogle flere gør.
Faglighed og afgangsprøver
Også i år har vi elever, der skal til folkeskolens afgangsprøve. Det har været med til at løfte det
faglige niveau på skolen, og vi oplever, at flere af vores elever kan nå meget længere med det
skolefaglige arbejde, end vi havde forventet. Det betyder også, at nu hvor vi tilbyder afgangsprøve,
er der en bredere kreds af familier, der er interesseret i vores skole.
Personale og forstanderskifte
Skolen har en god og solid medarbejderstab. Skolens forstanderpar, Ivan og Marianne Jakobsen, har
meddelt, at de stopper til sommer. Der søges i øjeblikket efter et nyt forstanderpar, som vi håber
kan være på plads inden skolestart til august.
Nybygning
Stubbekøbing Efterskole har eksisteret i over 20 år, og vi udvikler os fortsat. I januar måned sættes
byggeriet af 15 nye elevværelser i gang. Det er et projekt, der har været længe ventet, men nu er det
her, og værelserne skal efter planen stå færdigt til oktober måned.
Økonomi
Skolen har, på trods af et meget svingende elevtal, en meget stabil økonomi. Det betyder også, at vi
har mulighed for at finansiere de nye elevværelser med et banklån suppleret med opsparede midler.
For så vidt angår regnskabet for 2019 er det endnu for tidligt at sige noget om det endelige resultat,
men vi er fortrøstningsfulde og skønner, at vi også her kommer ud med et fint resultat.
Tak og bed
Som en lille skole der er gemt lidt af vejen på Falster, bliver vi altid glade, når vi oplever opbakning
og interesse fra netværket i Luthersk Mission. Tak for medleven og interesse og forbøn. Det er
dejligt når LM-venner kommer forbi på skolen og bliver begejstret for det fantastiske arbejde vi får
lov til at være en del af på Stubbekøbing Efterskole.
Vær med i forbøn for vores skole, eleverne og medarbejderne. Bed også om, at det må lykkes at
finde et nyt forstanderpar i løbet af foråret.

Henrik Bak Pedersen

Beretning Lumi – Genbrug Hillerød
Lumi Genbrug er blevet et kendt sted i Hillerød. Der kommer mange i vores butik, og de roser den
gode atmosfære og den hyggelige cafe med de gode kager. Man kan godt tale om stamgæster her.
Cafeen er et godt aktiv for mennesker, der gerne vil hygge sig med en kop kaffe og evt. få en lille
snak. I cafeen ligger der materiale til arrangementer i vores sammenhænge, fx Sange vi aldrig
glemmer, Vinterforedrag på LMH, Bibelkursus, 24/12, lejrprogrammer, m.m.
Det er vores ansigt udadtil.
Vi lever fortsat af, at folk donerer gode ting, vi kan sælge, og at vi har medarbejdere nok. Vores
indtægter og økonomi afhænger af dette. Når vi har gode varer til salg, øges den økonomiske fordel.
Vores placering i byen er særdeles god. Mange folk kommer forbi vores butikker, og kigger ind for
at se, om man kan gøre en god handel. Vores placering i Helsingørsgade er dog også en dyr adresse,
og det ses på bundlinjen. Men hver en by, hvor LM har en genbrugsbutik, er der udfordringer og
glæder. Vores udfordring består i den dyre husleje.
Lumi Genbrug Hillerød har snart eksisteret i 10 år, og pionerånden er måske ved at forsvinde. Det
lange seje træk skal tages og nye yngre mennesker skal på banen. Det er lidt vanskeligere, end vi
synes om. Mange af vores potentielle nye medarbejdere går senere på efterløn eller pension, og det
betyder, at de folk der kan komme som nye medarbejdere i butikken, vil være ældre, end det
tidligere var tilfældet.
Vores ønske er, at vi som LM´ere vil være med til at omtale genbrugsarbejdet som det positive
aktiv, det er for LM´s økonomi. Når det gælder nye medarbejdere er der mange ”frynsegoder”, fx
det gode fællesskab og så er man med til at gøre en forskel. Vi støtter det diakonale arbejde i
Cambodja, og samtidig har vi en bøn om, at mennesker dér for muligheden for at høre evangeliet.
Det giver en enorm mening for mennesker, der ikke længere er på arbejdsmarkedet at arbejde i
genbrugsarbejdet.
I tillid til Guds ledelse og hans trofasthed arbejder vi videre. På hans velsignelse beror alt!
På bestyrelsens vegne
Ulla Rejkjær

Beretning fra LUMI Genbrug Gilleleje
I 2019 har vi kunnet sende 435.000 kr. afsted til international mission ud af en omsætning på
601.000 kr. Omsætningen er øget, og vi er sluppet for moms på huslejen. Det er det bedste resultat i
hele butikkens levetid, hvilket er et stort takkeemne og en stor glæde. Genbrug er åbenbart in i en
tid, hvor klima og bæredygtighed er på dagsordenen.
Butikken bor stadig på Østergade nr. 2 i det gamle Gilleleje, ligesom vi fortsat nyder godt af at have
fjernlager til møbler kvit og frit hos Hans Erik Larsen i Holt, hvor vi holder åbent den første lørdag
i hver måned. Desuden kan man på vores hjemmeside se, hvilke møbler vi har på lager, og aftale
afhentning på et andet tidspunkt. Derudover har vi haft en biograf-reklame kørende i Kulturhavnen
og annoncerer også på anden måde.
Mange har fundet ud af at donere det, der er for godt til at smide væk, når de flytter eller rydder op,
i tillid til, at hos os går pengene fra salget til gode formål uden at blive ædt op af administration.
Mange køber så også lige noget andet med hjem. Ellers har vi både stamkunder, turister, kræmmere,
skattejægere, osere og andet godtfolk, som kan gøre et fund eller få en snak om vind og vejr og det,
der er mere værd.
Vi har et godt fællesskab af trofaste og flittige medarbejdere, som giver deres tid og tager sig af de
mange forskellige opgaver, der gør det muligt at drive en genbrugsbutik. Det er det det grå guld, der
vasker missionsguld ud af overfloden. 2 eller 3 ad gangen på vagt i 4 timer alle hverdage, foruden
sorteringstimer, ture efter ”varer”, ture til genbrugsstationen og løbeture op og ned ad trappen til
kælderen. Alle medarbejdere fortjener rigtig stor tak. Vi beder om, at flere må komme til. Det er
ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen er høj, og at butikkens fremtid står og falder med, at
flere - gerne yngre - kræfter får øje på missionsperspektivet i LUMI-projektet og melder sig til
tjeneste – en lørdagsvagt, en eftermiddag, en formiddags- eller aftenrengøring. Ja! Det er en
opfordring! Der går både tog og busser til Gilleleje!
Efter netop at have overdraget kassererjobbet til Dan Skov døde vor kasserer gennem alle årene,
Jørgen Larsen, d. 20. januar 2020. Jørgen var en ildsjæl, der brændte for ideen om en LUMI-butik i
Gilleleje og på eksemplarisk vis tog medansvar for at føre den ud i livet. Vi skylder ham stor tak og
takker Gud for ham.
Lederteamet består i øjeblikket af Ulla Larsen (butiksleder indtil sommer), Karen Schødt Jørgensen,
Peter Jørgensen og Søs Hjorth-Jensen (medarbejderrepræsentant). Dan Skov er ny kasserer, mens
bestyrelsen består af Karna Larsen (næstformand og sekretær), Søs Hjort-Jensen og undertegnede.

Kaj Nielsen (formand)

